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Antrąjai Rusų apsiginimjjinijai artinasi galas
Vilnius puola paėmus 

vokiečiams Kauną.
Antroji rusų apsigi- 

nimo linija apsiaučiama

Rusai atsirado didesniam pavo
juj, negu po Varšavos 

puo imui.
Lietuviška Brasta pavojuje.

Londonas, rugp. 39. — 
Hindenburgo viena armijų 
užėmusi antpuoliu Kauną, 
briaujasi į Vilnių, kuri len
gva bus užimti. Užėmus 
vokiečiams Lietuvos sosti
nę, bus perkirsta svarbus 
rusams Varšavos-Petrogra- 
do geležinkelis.

Kaune vokiečiams teko 
ne tiktai daugiau 400 rusų 
visokio kalibro kanuolių ir 
karinės amunicijos, bet te
nai vokiečiai paėmė i savo 
rankas puikią rusų antro
sios linijos poziciją, iš kur 
jiems bus patogu veikti 
priešais rusų armijas ir pa
čiam' Kurše ir visoj Pabal
tijo.].

Su Kauno tvirtovės paė
mimu vokiečiai turėjo ne
mažai darbo. Toji tvirtovė 
paimti jiems tiek atsiėjo, 
kiek Antverpo ir Namuro 
tvirtovės vakariniam fron
te. Vokiečiai Kauno tvir
tovės daužymui panaudojo 
didžiausias savo kanuoles, 
kurių atgabenimas jiems 
brangiai atsiėjo, nes tose a- 
pylinkėse, kaip žinoma, nė
ra nei geležinkelių, nei nie
ko.

Tečiau vokiečiai Įstengė 
toms savo kanuolėms padir
bdinti konkretinius pama
tus parinktose vietose ir 
taip sugriovė Kauno fortus.

Rusų oficialis štabas dar 
neapskelbė oficialiai apie 
Kauno puolimą, tiktai pra
neša, jogei smarkiai su prie
šininkais grumiamasi, jogei 
išlaukiniai fortai patekę Į 
priešininko rankas. Todėl 
gyventojai ten ne greitai 
sužinos apie tos svarbios 
tvirtovės puolimą.

Vilnius jau apituštis. Iš- 
sikraustę dalimis ir gyven
tojai ir karo žinyba išvilko 

iš miesto šalin visokius dai
ktus, kas tik galėtų atneš
ti kokią nors naudą prieši
ninkui. Net visi bažnyčių 
ir cerkvių varpai išgabenti 
Rusijos gilumom

Vokiečiams užėmus Kau
ną, dabar militariniai eks
pertai ir vėl diskusuoja, jo-j 
gei teutonai ar tik nesikė
sinsią eiti Petrogrado link. 
Bet, matyt, teutonai nėra 
tos nuomonės, kadangi siek
ti Petrogradą atsiranda di
delės sunkenybės, pakeliui 
randasi daug nepereinamų 
pelkių. Pakaks vokiečiams 
užėmus ir apsidrutinus Lie
tuvoj, Lenkijoj ii* Pabalti
jo]-

Rusų armijos dabar atsi
radusios didesniam pavojuj, 
negu kuomet nors pirmiau. 
Jos laikosi dar tvirtai prie 
tvirtovių Gardino, Ossove- 
co. ir Lietuviškos Brastos. 
Tečiau teutonai jas ir ten 
smarkiai spaudžia, taip kad 
neužilgo rusai neteks ir an
trosios apsiginimo linijos ir 
turės traukties toliau. Bet 
klausimas, ar visos rusų ar
mijos dabar laimingai pas- 
prus iš teutonų nagų?

Pabaltijoj vokiečiams be
lieka paimti tik Ryga, Į kur 
von Hindenburgo dalis ar
mijų dabar ir nukreipta.

Kauno puolimas, sakoma, 
visą Rusiją supurtęs taip, 
kaip dar nekados. Rusijos 
valdžia nei nežinanti, kokių 
dabar Įrankių griebties prie
šais vokiečius.

STRAIKAS PASIBAIGĖ.
Bridgeport, Conn., rugp. 

19. — Vakar čionai pasibai
gė 3,800 darbininkų straikas 
Warner Brothers’ corset 
.dirbtuvėj. Straikininkai 
sutiko priimti kompromisą,
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Yorko majoras Mitchel su kitais šios šalies piliečiais kaipo raiteliai atlie
ka karinę tarnybą Plattsburg, N. Y. apylinkėse.

KĄ MANO PADARYTI 
SU BELGIJA.

Kopenhagen, rugpj. 19.— 
Įžymiausieji vokiečiai poli
tikai pasiuntę Vokietijos 
kanclieriui peticiją, kuriaja 
'reikalauja, idant valdžia 
Belgiją pasisavintų. Tečiau 
tam sumanymui priešinasi 
kita politikinė partija, kuri 
rūpinasi greitesniai karą 
pabaigti. Gi Belgijos pasi
savinimas dar labiau gali 
įvelti Vokietiją į baisesnius 
nesutikimus. Kadangi cen
zūra neleidžia laikraščiams 
tų klausimų viešai apkalbė
ti, tai bus aišku, jogei kai
zeris su savo artimaisiais 
noris užgrobti užkariautas 
šalis, kaip tai Belgiją, Lie
tuvą, Pabaltiją ir Lenkiją.

ITALAI SU PASISEKI
MU BRIAUJASI PER 

ALPŲ KALNUS.
Roma, rugpj. 19. — Ita

lai per Alpų kalnus praėji
mais ritasi su pasisekimu. 
Jie durtuvais užėmė apka
sus ties Tolmino. Sulyg i- 
talų generalio štabo rapor
to, italai persirito praėjimu 
per Alpų kalnus augštumoje 
9,500 pėdų, kur sutikta 
daug sniego. Austrai prie
šais save italus pamatę ne
galėję atsidyvyti jų narsu
mu. Toliau skelbiama, jo
gei ir kitur italai pasivaran
ti pirmyn.

kuriuomi jiems pasiūlyta 8 
vai. dienos darbas ir 1214 
nuoš. daugiau algos.

Civiliai Raiteliai. ITexas’e siautė
baisus uraganas.

v

Žuvo daugiau 100 žmonių
Nuostoliai apskaitomi 

milijonais.

IMPERATORIUI SUĖJO 
85 METAI; TEIKIAMA 

DOVANOS KAREI
VIAMS.

Berlynas, rugpj. 19. — 
Vokietijos sostinėj gyve
nanti austrai šiandie iškil
mingai apvaikščioja savo 
imperatoriaus Prano Juozo 
85 metines gimimo sukak
tuves. Prie tų iškilmybių 
prisideda ir vokiečiai, nes 
Austrijos imperatorius yra 
jų kaizerio talkininkas šiam 
kare. Visam Berlyne ple
vėsuoja Austrijos ir Vokie
tijos tautinės vėliavos.

Iškilmės prasidėjo pa
maldomis šv. Jadvygos baž
nyčioje, o paskui atsibus 
priėmimas Austro-V engri- 
jos ambasadoj. Vakare au- 
stro-vengrų organizacijos 
rengia dideles mieste de
monstracijas.

Kiekvienam austro-vokie- 
čių kareiviui mūšių fronte 
bus suteiktos dovanos tos 
dienos atminčiai. Trisde
šimts prekinių vagonų su 
dovanomis nugabenta karo 
laukan.

Londonas, rugpj. 39. — 
Reuterio Telegramų agen
tūra iš Petrogrado prane
ša: Iš Bucharesto čia aptu
rėta žinia, jogei Bulgarijos 
karalius Ferdinandas nuo 
savęs pavaręs savo asmeni
nį gydytoją daktarą Goet- 
zel, kuris pas karalių ištar
navo kaipo sveikatos pata
rėjas 12 metų. Karalius su
sekęs, jogei dr. Groetzel e- 
sąs Vokietijos šnipas.

101 ASMUO ŽUVO; NUO
STOLIAI $35.000,000.
Per pereitas porą dienų 

baisus uraganas Texas’e, 
kurs pakilo okeano užlajoj, 
štai ką atliko:

UŽMUŠTA:
Galveston ..................... 9
Texas City................... 40
Virginia Point .........  25
Morgan’s Point .........  8
Hitchcock............. .  7.
Port Arthur ............... 9
Seabrook ......... ,......... 3
Houston ............. .... 2
Bellaire................... 2
Sylvian Beach............. 3
Lynchburg ................. 3

NUOSTOLIAI:
Galvestone: 500 namų su

naikinta, 1,000 pėdų pajū
rinis pylimas nuverstas; be 
to sunaikinta daug kitokių 
nuosavybių; išviso nuosto
liai siekianti aplink $10,- 
000,000.

Farmeriams sunaikinta 
visokios gėrybės ir javai 
laukuose vertės $10,000,000.

Kitokie nuostoliai sie
kianti $15,000,000.
nilllMllliaai!lll!ll!'H;ill!;HllllKllll!H^I!«!lll!!B:il!!IBIIIIItHllllllMMi

Houston, Tex., rugpj. 19.
— Siautęs kuone dvi dieni 
baisus uraganas Texas’e pa
liko paskui save tikrąsias 
baisenybes. Daugiau šim
to asmenų užmušta ir aplink 
$35,000,000 nuostolių prida
ryta. Vėtra buvus baises
nė, negu žinoma buvusi 1900 
metais, kuomet labai daug 
gyventojų buvo nukentėję. 
Ties Galvestonu konkretinė 
siena (pylimas), kurios pa
taisymas miestui atsiėjo mi
lijonai dolerių, jūrių vilnių 
ir audros neišlaikė ir visa 
sukrito. Sukritus todėl ir 
miesto neapsaugojo nuo 
audros pavojaus.

1 Galvestone nuskendo daug 
Suv. Valstijų kareivių ir 
oficierių.

Gerai dar, kad toji audra 
išanksto buvo nuspėta ir 
gyventojai perspėti trauktis 
šalin iš miesto. Todėl jų 
ir mažai tiek žuvo. Visas

VENIZELOSUI PAVES
TA SUDARYTI NAUJAS 

KABINETAS.

Londonas, rugpj. 19. — 
Andai atsitatydino Graiki
jos kabinetas. Karalius 
Konstantinas tatai kreipėsi 
Į buvusį premierą Venizelo- 
są, prašydamas jo sudaryti 
naują kabinetą.

Venizelos iš premiero vie
tos buvo atsitraukęs perei
to kovo mėn.,’ kadangi ka
ralius nebuvo sutikęs su jo 
politikos pakraipa. Venize
los būtent spyrėsi stoti ka
rau talkininkų pusėje. To
dėl dabar visiems indomu 
išgirsti —argi jau karalius 
taip veikiai palinkęs karau, 
jei senajam premierui pa
veda sudaryti naują kabi
netą.

PASIBAIGĖ KATALI
KIŠKŲ DR JŲ FEDERA

CIJOS KONVENCIJA.
Toledo, Ohio, rugpj. 19.— 

Vakar čia pasibaigė konven
cija American Federation 

’of Catholic Societies. Kon
vencija buvo prasidėjus 
pereitą sekmadienį iškil
mingomis pamaldomis. Fe
deracijos prezidentas John 
Whalen iš New Yorko iš
reiškė savo pasiganėdinimą 
tais žodžiais: Konvencija 
Toledo j buvo viena didžiau
sių ir pasekmingiausių fede
racijos historijoje.

Toledo vyskupas Schrems 
lygiai išreiškęs savo pasi
ganėdinimą tokia katalikų 
vienybe. 

miestas užsemtas vardinis. 
Prisibijomai kad iš tų mies
to griuvėsių negimtų ko
kios nors epidemijos, kurios 
gyventojus imtų aršiau nai
kinti, negu smarkiausios pa
jūrio audros.

Texas’o nukentėjusiems 
gyventojams yra reikalinga 
tuojaus inaterijalė pagelba.

Karo departamentas Wa
shingtone apturėjo žinią 
nuo gen. Uunstoh, j(4gei 
Galvestone viskas sunaikin
ta; nesama nei šviesos, nei 
vandens, visokia mieste ko
munikacija pertraukta. 
Penkios brigados pėstinin
kų visa stovykla nušluota. 
Visi gyvuliai ir galvijai nu
skendę. Mieste paskelbta 
karo stovis.

Iš visų didesnių Suv. Val
stijų miestų siunčiama pa
gelba. Renkama tam tiks
lui aukos, valgomi produk
tui, drabužiai.

. ZEPPELINAI IR VĖL 
UŽPUOLĘ ANGLIJĄ.

Londonas, rugpj. 19. — 
Aną naktį vokiečių zeppe- 
linai ir vėl buvo užpuolę ry
tinius Anglijos pakraščius. 
10 asmenų bombomis už
mušta ir 36 sužeista. Šiai]) 
mažai nuostolių padaryta. 
Vienas zeppelinas, sakoma, 
buvo pažeistas iš kaimeliu.

Tarp užmuštų yra- 7 vy
rai, 2 moterį ir 1 vaikas.

Sužeista: 15 vyrų, 18 mo
terių, 3 vaikai.

Ir visi nukentėjusieji yra 
civiliai gyventojai.

Tai trečiasis zcppelinų 
užpuolimas ant Anglijos bė- 
gyj aštuonių dienu, o sep
tynioliktas nuo karo pra
džios.

Visu tuo laiku zeppelinai 
85 asmenis užmušę ir 267 
sužeidę.

Rugpjūčio 9 dieną zeppe
linai užpuolę ant Anglijos; 
14 asmenų užmušę ir 14 su
žeidę.

Tuo savo nedoru pasielgi
mu vokiečiai stengiasi An
gliją intikrinti, jogei šis ka
ras talkininkams nelaimin
gai turėsiąs pasibaigti.

1
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kakliausių mušiu pateko vo
kiečių rankosna. Ten ru
sai užsidarę ilgai gynėsi, 
bet priešais vokiečių atkak
lumų neįstengė atsilaikyti. 
Vokiečiai sakosi antpuoliu 
paėmę Kauna. Po Kaunui 
vokiečiams bus lengva už
imti Vilnius, perkirsti Pet
rogrado geležinkelį, o tuo
met jiems teks ir antroji 
k'USJJ ' apsaugojimo , linija. 
Tuomet visa D. Lietuva at
siras vokiečių valdžioje. Ir 
štai rusų visokie pasigyri
mai eina niekais. Rusai 
moka tik “tvarkingai” vis 
toliau traukties. Apie atsi
laikymų mokama tik girties. 
Ir vis dar sako, kad jie ka
rų laimėsią. Ne vienas mu
sų skaudžiai apsivylė pasi
tikėdamas rusų supuvusia 
galybe.

Anot anglų laikraščių, vo
kiečių karo medžiagos dirb
tuvės dirbančios nepapras
tu uolumu. Visiems dar
bininkams, kurie net priva
tinėse dirbtuvėse dirba ka
ro medžiagą, įsakyta, kad 
visi, kurie nedirbsią visu sa
vo uolumu, ty. su visu atsi
dėjimu, busią siunčiami 
priešakinėsna pozicijosua. 
Karo medžiagos dirbtuvėse 
todėl dirbama, dienomis ir 
naktimis, neišskiriant nei 
šventadienių. ’ f

Prancūzų ir anglų kari
niai ekspertai, kurie visas 
laikas labai daug rašinėjo 
apie rusų karuomenės vado 
didkunig. Nikalojaus Niko
la jevičiaus geniališkuiuą, 
ir, kurie nuolat tvirtino, jo
gei jis teutonams savo nuo
latiniu pasitraukimu taisąs 
spąstus, dabar nežino nei 
kas sakyti puolant antrąjai 
rusų apsiginimo linijai — 
Kaunas-Gardinas - Lietuviš
ka Brasta. Pirmiau kriti
kai raminosi, jogei rusai iki 
tos ir tos .linijos atsitrau
kianti ir pagaliau kaip sie
na atsistosianti priešais teu
tonus. Bet mato, kad iš

Apie Vokiečių propagandą.
Vos tik karui Europoje 

prasidėjus, Suv. Valstijose 
buvo pasklydęs gandas, jo- 
p-ei čionai gyvenanti vokie- 
čiai su savo ambasados val
dininkais veda didžiausią 
propagandų Vokietijos rei
kalais. Tos propagandos 
užduotimi buvo visokiomis 
priemonėmis sulaikyti gink
lų ir amunicijos išvežimų 
talkininkams, kariaujan
tiems su Vokietija, arba eu
ropiniu karau Suv. Valsti
jas įvelti. Jei vienas ir ki
tas tikslas atsiekti nepasi
sektų, tuomet stengt,ies Su
vienytas Valstijas sukiršyti 
su Meksiku. Mat, jei Suv. 
Valstijos ar šen, ar ten pra
dėtų karų, tuomet, žinoma, 
ginklų ir amunicijos išveži
mas iš šios šalies butų su
laikytas, lies tai visa butų 
reikalinga sau. Talkininkai 
iš niekur negaudami ginklų 
ir amunicijos tuomet vokie
čiams ir turėtų pasiduoti.

Išpradžių apie tų vokie
čių šioj šalyj propaganda 
visaip buvo manoma. Nors 
žmonės apie tai kalbėjo ir 
laikraščiai' rašė, bet valdžia 
į tas paskalas neatkreipė 
perdaug domos. Ir tik kuo
met suimta uorėj usis iš Su
vienytų Valstijų į Meksiką 
pasprųsti buvęs Meksiko 
diktatorius Huerta, tuomet 
tai pirmu kartu užeita ant 
tos propagandos pėdsakių. 
Dar labiau paskui tas vokie
čių nedoras veikimas paaiš
kėjo, kuomet vienas buvęs 
vokietis oficieris sudinami- 
tavo geležinkelio tiltų ant 
Suv. Valstijų ir Kanados 
sienos, o paskui kitas vėl 
pasikėsino ant milijonie
riaus Morgano gyvasties.

Tuomet ir valdžia supra
to, kad toksai vokiečių įsi- 
•vyravimas gali būti šaliai 
labai kenksmingas ir todėl 
pasiuntė į visas šalis savo 
slaptus agentus patyrinėti 
ir susekti vokiečių suokalbį.

Dabar pasirodo, kad vo
kiečiai tikrai šioj šalyj va
rė ir varo pragaištingų dar
bų. Sulyg dienraščio “Chi
cago Tribune” paskelbimų, 
vokiečių pragaištinga šiai 
šaliai agitacija yra vedama 
paties Vokietijos kanclie- 
riaus ir vokiečių ambasados 

to rusų “sustojimo” ir did- 
kunigaikščio “geniališku- 
mo” nieko jau gero neišei
na ir, regis, neišeis.

Vokiečių laikraščiai iš 
Maskvos apturi žinias, kad 
toj caro sostinėj gemanti 
dideliausi sumišimai. Pir
miau tie sumišimai buvo nu
kreipiami į ten gyvenančius 
vokiečius ir austrus, gi da
bar gyventojai jau priešais 
pačių valdžią kįlanti. Į 
Maskvą esą atsiųsta daug 
karuomenės tvarkos palai
kymui. Revoliucijinis ko
mitetas išmėtęs atsišauki
mus, kuriais jaunimas kur
stoma nestoti karuomenėn, 
neklausyti valdžios, nes Ru
sija visvien neįstengsianti 
laik^ties prieš vokiečius ir 
todėl tuo tikslu visos pas
tangos esą pražuvusius. At
sišaukimuose dar sakoma, 
jogei Rusija į porą mėnesių 
pražudžius karo lauke pus
antro milijono savo karei
vių. Gi veikiančioje karuo- 

Suv. Valstijose valdininkų. 
Tečiau vyriausiuoju šioj ša
lyj vokiečių propagandos 
vedėju esąs dr. Albert, tu
rintis biurus New Yorke. 
Be jo žinios, sakoma, nie
ko nepradedama veikti.

New Yorke už Vokietijos 
valdžios pinigus leidžiama 
vokiečių savaitraštis anglų 
kalba “Fatherland,” ku- 
riuomi baisiai užpuldinėja
mas prezidentas Wilson už 
jo tariamąjį neprielankumą 
Vokietijai.

Vokiečiai propagandistai 
mėgino nupirkti didelę pre- 
sos agentūrų, kuri 1,200 
laikraščių pristato žinias. 
Ir už tai buvo siūloma $900,- 
000 grynais pinigais.

Žymiam amerikoniniam 
agentui ir prelegentui, Ed. 
L. Tox’ui, kuris praeitų ru
denį lankėsi Vokietijoje, už
mokėta gausiai už parašy
mų prielankių vokiečiams 
straipsnių.

Mėginta nupirkti New 
Yorke einantis dienraštis 
“Evening Mail” vokiškai 
propagandai.

Sudaryta pienai įkurti di
delę amerikoninės presos 
agentūrų, kuri butų slaptai 
vokiečių valdžios kontro
liuojama, su kapitalu $850, 
000. Toji agentūra suteiktų 
daug “bepartivinės” me
džiagos amerikoninei spau
dai apie Vokietijos sau ti
kins. z

Tuo metu, kuomet šios ša
lies vokiečiai pašėlusiai pro
testuoja prieš ginklų ir a- 
municijos išvežimų į Euro
pą, pasirodo, jogei vokiečių 
valdžia pati šioj šalyj sta
tydina dirbtuvę, kur bus 
dirbama Vokietijai ginklai 
ir amunicija.

Tai visa valdžia suseka 
ir nežinia ką ji pradės veik
ti prieš tuos nekviestus vo
kiečius propagandistus. O 
juk butų didis laikas juos 
čia sutvarkyti. K .K.

— Atėnai, rugpj. 16. — 
Talkininkų lakūnai bombar
davo Konstantinopolį. Pri
darė blėdies arsenalui.

— Roma, rugpj. 18. — 
Italai ėmė atakuoti Tolmi- 
no.

menėje maža likę oficierių.

Anot Suv. Valstijų darbo 
departamento statist., šioj 
šalyj gyvena 8,000,000 eu
ropinio paėjimo vyrų, su
gebančių valdyti ginklus, 
bet jie nesą šios šalies pi
liečiais. Iš to skaitliaus esą 
3,500,000 Austrijos ir Vo
kietijos pavaldinių, o 4,500,- 
000 Francijos, Anglijos, Ru
sijos ir Italijos pavaldinių. 
Abelnas svetimžemių skait
lius, kurie nesą pastoję šios 
šalies piliečiais, išnešus ap
link 14,000,000.

Pabėgusieji iš vokiečių 
užimtų vietų Lenkijoje ir 
Lietuvoje pasakoja, jogei 
ten vokiečiai vieton rusų 
pinigų įvedę savo alumini- 
nius pinigus. Gyventojai tų 
pinigų nenorinti priimti ir 
juos paprastai vadinanti 
“guzikais.” Ūžtų pinigų 
nuėmimų vokiečiai gyvento
jus baudžianti piniginėmis 
pabaudomis arba kalėjimu, j

Serbijos karuomenė ant 
Bielgrado gatvių ir Serbi

jos karalius Petras.

Musą Jaunuomenė 
bręsta.

Pastaraisiais laikais Ame
rikos lietuvių visuomenė 
žymiai pakilo. Ypatingai su
skato organizuoties katali
kiškoji visuomenė, nuo ku
rios susipratimo prigulėjo 
'Lietuvos labas. Aptvirtė- 
jus didžiausioms katalikų 
organizacijoms, išbujojo tū
los dar nęsenai užsidėjusios. 
Pastarųjų eilėje pirmoje 
vietoje stovi jaunuomenės 
“L. Vyčių” organizacija. 
Dar tik vieni geri metai su
ėjo, kai ši organizacija pra
dėjo rimtai skėsti savo šak
nis Amerikos dirvon, o da
bar jau išaugo į stambia or
ganizacijų su 3,000 susipra
tusių narių. Gi čia susidė
jo jaunimas, kurio dvasia 
apšviesta krikščioniškuoj u 
mokslu; jaunimas, kurio šir
dis plaka tėvynės meile. 
Už tai iš šitos organizacijos 
ateityje daug laukiama. My
limasis iš jos naudos negali 
būti be pamato. Jau ir šian
dien ši organizacija su pla
čiai išsklijusiomis po pla
čiąją Ameriką kuopomis, 
žymiai supa visuomenės 
dvasių ir gamina geras pa
sekmes. Seki rimtesniųjų 
musų laikraštija, kuri visus 
įnusų visuomenės reikalus 
rūpestingai riša, gvildena, 
patėmiji, kadz“Vyčių” vei
kimas joje atsispindi la
bai žymiai. Daugybės pra
kalbų, vakarų, blaivių išva
žiavimų — visa tai priside
da prie tobulo žadinimo mu
sų dar nuodugniai neišju
dintos visuomenės prie kul- 
turiškesnio gyvenimo, prie 
tėvynės meiles. Mat, “Vy
čių” tikslu yra auklėti savo 
narius dvasiniai ir fiziškai. 
O laikui bėgant šį darbų va
lios vis rimčiau atlikti.

Atsibuvęs šiuometinis “L. 
Vyčių” seimas jau pasvėrė 
pajėgas ir intikino, kad jau 
galipia pradėti platesnį vei
kimų ir įsisprausti i visuo
menės tarpų. Užmanyta į- 
steigti nuosavi! organų, kurs 
bus viso veikimo veidrodžiu 
irrodykle. Tokį organą 
užsidėti nutarta kartu su 
Amerikos lietuvių katali
kiškąja moksleivija. Di-

iv iš; ržaSni aiZįŽifcaM 

seihii fem m- 
KODAIWI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
PIENUS UŽDARBI. 

nę išbalus prieš pavojų, tū
li musų laikraščiai apie tau
tos reikalus nei nekalba. 
Kraiposi apie kasžin kokį 
neaiškų kosmopolitizmą, a- 
pie kurį tik nesusipratu- 
siems lietuviams lengva kal
bėti ir juos išnaudoti. Šian
dien kiekivenos tautos gyvi 
sūnus vienija pajėgas tėvy
nės labui. Metas buvo ir 
mums tai pradėti. Katali
kiškoji musų jaunuomenė 
tų supranta ir todėl, vieni
jasi, kad greičiau savo pul
sų indėti į visos visuomenės 
gyvastį.

Lieka vien linkėti ir pa
geidauti, kad susipratusioj i 
jaunuomenė greičiau tų ben
drų ir naudingų darbų pra
dėtų. G.

džiuma moksleivijos tokį 
pasiulijimų sutiko su džiau
gsmu. Nors moksleivija tu
ri savo organų “Moksleivį,” 
tečiaus jo išlaikymui vis 
prisieina maldauti 'visuome
nės malonės, tai tokio, visos 
krikščioniškosios jaunuome
nės bendro organo leidime 
ketinama susidėti išvien. Ar 
šiaip, ar taip, toks susidė
jimas butų pageidaujamas. 
Moksleiviai pataps to ben
drojo organo bendradar
biais ir dar geriau galės 
bandyti savo talentus, nes 
organas žadama leisti pra
džioje kas dvi savaiti, o 
vėliau, leidžiant apysto- 
voms, bus leidžiamas daž
niau, na, ir praktiškoji nau
da moksleiviams bus dide
lė: jie, sekdami jaunuome
nės reikalus, pažins jos dva
sių, apčiuops jos troškimus 
ir norus, vėliau mokės ge
riau prisitaikinti prie josios 
ir pataps naudingesniais 
darbininkais. Reikia many
ti, kad moksleiviai, tuojaus 
atsibusiančiame savo seime 
aptars naudingumų bendro
jo organo ir susidės su “Vy
čiais.” Beje, atsiras kas 
patėmys šios dienos katali
kiškosios visuomenes troš
kimų — praplatinti rimtes
nę spaudų; gi užmanytas su
siliejimas neduos musų 
spaudai jokio pliuso. Žino
ma, tokiame išėjime musų 
spauda neužąugs skaičiuje, 
bet atgis vienoje gįsloje, ku
ri gali visų kimų žymiai su
stiprinti. Ligšiol mokslei
vių organas atliko tiek, kad 
jis pravedė mokslus einan
čiai jaunuomenei aiškesnį 
kelią, parodė idealą tikybinį 
ir tėvynės meilės. Ačiū to
kiam organui, didžioji dalis 
besimokinančios' lietuvių vi
suomenės išsiraizgė iš ma- 
terijališkojo chaoso ir, pri
pažinę Kristų savo autorite
tu, rengiasi į visuomeninį 
darbą. Taigi, šiandien toji 
moksleivija supranta ir ži
no savo idealų, jau jinai ga
li ir kitiems apie jįjį kalbė
ti, užtatai nustojimas nuosa- 
vio organo netaip skaudus. 
Bet moksleiviai jo nei ne
nustos, tik susidės. Gi iš 
to susidėjimo, kaip minėjo
me, nauda bus milžiniška. 
Rimtų laikraščių mums rei
kalinga. Gi tūla šiandieni
nės laikraštijos dalis musų 
visuomenei nieko neduoda, 
net iš dalies atima. Šiame 
momente, kada musų tėvy-

Aš gražesnė.
Komedija (Dialogas).*

Jaunųjų lietuvaičių persta- 
tymėlis.

Parašė j. V. Kovas.
___ #

Veikiančios ypatos:
Veronika — puikorėlė ir 
Izabelė — vargdienėlė.
Izabelė: — O kurgi skubi

niesi, taip gražiai pasirė
džius?

Veronika (pasididžiuoda
ma) : — Nugi pas tetų į 
svečius.

Izabelė: — Bet tu šian
dien labai gražiai pasirė
džiusį; kas tave taip pui
kiai padabino?

Veronika: — Gi mamytė 
man viską nuperka ir paro
do.

Izabelė: — Tai gera tavo 
mamytė, kad taip gražiai 
rėdo.

Izabele: — Matai, kad ge
ra. O tavo mamyte, ar tau 
neperka parodų?

Izabelė: — Senai jau aš 
neturiu mamytės, neturiu 
nei kas rėdytų. O paga- 
liaus, ką aš veiksiu paro
dais.

Veronika: — Nugi pasirė
dyti, pasipuošti.

Izabelė: — Vai kam man 
puoštis, kad aš ir taip gra
ži mergaitė.

Veronika: — Bet butum 
dar gražesnė.

Izabele: — Kad aš ir da
bar dar gražesnė už tave, 
nors ir nepasirodžius.
z Veronika: — Tai kudlė, 
o kas pas tave gražiau?

Izabelė: — Nugi viskas. 
Mano akys gražesnes, ir no
sis, ir kakta, ir veidas, ir 
plaukai, ir viskas, viskas 
gražiau.

Veronika: — Mano akys 
ir gražios.

Izabelė:—Kad ir gražios, 
bet vis ne tiek, kiek mano.

Veronika: — Kuom jau 
tavo gražesnės?

Izabelė: — Ugi veizėk, 
mano mėlynos, gražios, kaip 
linelio žiodąs; o tavo rudos, 
kaip musų katinėlio. Arba 
nosis, plaukai, daug gražes
ni už tavo.

Veronika: — Bet mano 
šlebė, kaspinas, daug gra
žesni už tavo.

Izabelė: — Tai čia yra 
kuom girties skudurais. Aš 
tokiais niekniekiais nesigi
riu.

Veronika: — Tai kuom tii 
gali pasigirti?

Izabelė: — Aš tik giriuo
si tuom, ką man Dievas da
vė. O tu giriesi puikybe ir 
niekniekiais šio pasaulio.

(Uždanga).

“DIDELE DOVANA“

ST. LOUIS, MO.

Rugpjūčio 8 d. šv. Juoza
po parapijos klebonas, kun. 
Vitkus, iš pamokslinyčios 
pagarsino susirinkimą, į 
kurį kvietė, ypatingai jau
nuomenę, skaitlingai susi
rinkti. Susirinkime gerb. 
klebonas pasakė gražią pra
kalbą, kuri visiems patiko. 
Jis ragino jaunimų sudary
ti draugijų, kuri veiktų me
no srityje: dainavime, vai
dinime ir t.t. Jaunimui pa
tiko toks patarimas ir tiio- 
jaus buvo sudaryta draugi
ja su užmanytais tikslais. 
Jai duota vardas “Žiburio 
Dramatiškoji Draugija.” 
Pirmame susirinkime prisi
dėjo 21 narys, o per antrąjį 
dar 7 įstojo, tai dabar dr- 
ja jau turi 28 narius,

Draugijos narys.

EASTON, PA.
Čia nekuri moteriškė, pa

ti gerdama, apgirdė J. B. ir 
J. S r^r'ųiites. Tos varg
šės mažulės taip buvo ap- 
girdintos, kad prisiėjo dak
taro pagelbos ieškoti. Už 
tokį pasielgimų girtuoklė 
moteriškė patraukta į teis
mų. Jinai išsitarus, daran
ti taip, mat, žinanti, kad esą 
sveikiaus. Sparkietis.

Tel. Randolph 5246

A- A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, III. 

Res. 3255 So- Hals ted St.
Tel. Drover 5326

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — IT, 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatvei.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.
Nedolioms vakarais ofisas uždarytai. 

Telefonas Yards 687.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystčs, dailarašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok- 
ti Angliška kalba, labai trumpamo laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; taipjau klcsose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Sęhool of Lanjnafea

1741 W. 471h Street : : Chicago, A >
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J. Gabrys.

Iš mano atsiminimų ir 
įspūdžių Amerikoje.

(Pabaiga).
Ir ištiesų, jis man parodė. Aš jau buvau viską 

Įsirengęs puikiam “saliunui” ir barą amerikonišką in- 
taisiau, visai, kaip Amerikoj; laukiau tik “laisnio,” 
“rązriešenijos,” kaip jus sakote. Laukiu, laukiu — 
nesulaukiu. Važiuoju į Trakus klausti, kas yra, kad 
neduoda. “Neblagonadežnas,” atsako man Trakuose. 
Važiuoju į Vilnių, tas pats atsakymas, bandau tepti, 
nevažiuoja nei iš vietos. Kame mano kaltė, sužinot 
negaliu, tik vienas raštininkėlis Trakuose, kuriam ge
rai patepiau, pasakė man, kad aš turėjęs susipykti su 
Jezno uriadninku, kuris išdavęs apie mane labai blogą 
paliudijimą, kaip apie kokį “metežninką.” Tai tik ta
da aš pajutau galybę “uriadninko” pas jus, Lietuvoj, 
— pasityčiodamas kreipėsi jis į mane. — Tai mat, — 
baigė jis, — aš, jokiuo budu neišgaudamas “laisnio” 
saliunui, turėjau sugriauti išsvajotą ir pusiau jau įvy
kintą pieną, tai, tikriau pasakius, uriadninko galybė 
sugriovė visus mano geriausius mierius apsigyventi tė
vynėje ir dirbti brolių naudai namie. Parandavojęs 
namus valsčiaus staršinai, grįšiu atgal į Ameriką.

— Ar-gi kito kokio amato Tamsta negalėjai im
ties?

— Nejaugi Tamsta manai, kad žmogus keturias- 
dešimts kelią metų gali taip lengvai išmokti kokio ki
to amato, — atrėmė man amerikonas, — kam man “ba- 
deriuoties” ten Lietuvoj, kad aš be jokio “baderio” 
galiu padaryti gerą pinigą Amerikoj, kur man visi ke
liai yra gerai žinomi ir kur man ant sprando nesėdi 
jūsų “uriadniiikai.” Jaigu norite, kad amerikonai grįš 
tų pas jus su doleriais ir keltų šalies gerovę, tai pirmiau
siai paliuosuokite šalį nuo uriadninko galybės, pasirū
pinkite palengvinti sugrįžimą ir per rubežių ėjimą, kad 
nereiktų drebėti kaip kokiam vagiui, o paskui ir nuo 
karuomenės paliuosavimą palefagvinkit! Jei jus tai 
atsieksite, tai didesnė pusė amerikonų; ir tai didžiuma 
su pinigais, pagrįš namo.

— Jei jus moterįs ant to pristos, — įsikišo jauna 
graži mergina, taippat, matyt iš švarių drapanų, ame
rikone, —vyrų daug grįstų, bet jų pačios Amerikoj au
gę, kaikurios ir gimę, nei girdėti nenorės apie Lietuvą. 
Ką, nejaugi mes ten vėl imsime skaras vieton skry
bėlių dėvėti, klumpes vietoj gražių čeverykų avėti, iš 
ponių mes vėl mužikėlius virsime. Kad tu nesulauk
tum. Amerikoj velyk badą kęsti...

— Delko-gi ir Lietuvoj moterįs negalės nešioti 
skrybėlių ir čeverykų, juk ir dabar Lietuvos miestuose 
iie kitaip nešioja, —- pastebėjau aš.

— Taip, — atsakė moteriškė, — bet raskite mums 
ir musų vyrams pirma ten darbą, ne blogiau apmokamą, 
kaip Amerikoj, tai ir ten mes galėsime kaip ponios 
vaikščioti...

Bučiau dar ir daugiau žingeidžių dalykų nuo musų 
emigrantų bei emigrančių dasižinojęs, jeib vienas laivo 
perdėtinis, pamatęs žmonių krųvą, aplink mane susirin
kusią, nebūtų prisiartinęs ir rūsčiai užklausęs:

— ‘L Was machen šie da?” (Ką darote čion?).
Man pasakius, kad aš, suradęs tautiečius, kalbuosi 

su jais, jis su nusistebėjimu užklausė, ar ir aš važiuoju 
ketvirtąja klesa. Man paaiškinus, kad aš turiu tikietą 
antros klesos, bet dažinojęs, kad ketvirtoj esama lietu
vių, užsimaniau su jais pasikalbėti.

— “Es ist verboten!” (Tai yra uždraustai), — 
rūsčiai atsakė man vokietis ir mandagiai palydėjo ma
ne iki durių, kurios vedė augštyn laiptais į I ir II kl.

Aš, užlipęs ant tiltelio I klesos, atsižiūrėjau atgal 
į lietuvių būvį, stovintį apačioj.Mostelėjimurankos juos 
atsisveikinau ir nužingsniavau palubei! laivo, liūdnai 
dūmodamas apie visa, ką girdėjau nuo tų žmonelių, ku
rie blaškosi iš Lietuvos į Ameriką, iš Amerikos atgal 
į Lietuvą ir vėl grįšta iš Lietuvos į Ameriką. Kur yra 
šaknis to pikto? Kuom galima gydyti musų tautos kūno 
tą giliąją žaizdą? Šie klausimai skverbte skverbėsi ma
no galvon. Kur rasti jų išrišimą?

Taip bemąstydamas nei nepastebėjau, kaip užli
pau ant viršutinių laivo lubų. Prieš mano akis atsidarė 
galingas reginys: laivas plaukė jūrių įlanka, viduryj 
kurios matėsi tolumoj milžiniška laisvės (Liberty) sto- 
vyla, tarytum iš vandens išaugusi. Ten gi, toliau, ant 
kranto, po dešinei, keturkampi namai, iš jų kaminų 
augštyn kilo durnų stulpai. Tai didysis New Yorkas, 
vartai, per kuriuos įžengė į aukso šalį šimtai tūkstan
čių lietuvių.

Tai ten, belankant musų brolius ir seseris, išsklai
dytus plačioj šalyj, gal but rasiu atsakymą ant kanki
nančių mane klausimų.

Brooklyn, N. Y.,
Liepos 5 d., 1914.

Vakar buvo visose Suv. Valstijose “Laisvės die
na,” tautiška šventė. Išlipus mudviem ant kranto di
džiajame New Yorke, miestas turėjo išvaizdą apmiru- 
sio, visos kratuves uždarytos, gatvės tuščios, — visi 
kas gyvas, pasisveikino už miesto, į parkus, į laukus, į 
pajūrį. Mes atvažiuodami sutikom kupinus laivus žmo
nių, važiuojančių už miesto. Pasisamdę su kun. Gustai

čiu “taxi-cab,” m. "iavom pas kunigą Varnagirį į 
Brooklyną, bet ir jo neradom namie, jis irgi išvažiavo 
su visa savo .parapija, pasisamdęs du laivu, už miesto. 
Mudviem nieko kito neliko, kaip tik, palikus daiktus, 
eiti miestan pasidaužytų. Pagaliaus, sugrįžę už kelių 
valandų, susilaukėm ir ekskursantų sugrįžimo. Kun. 
'Varnagiris, augalotas, gražaus sudėjimo, malonaus, sim
patiško budo, labai svetingas, sutiko mudu išskėstom 
rankom ir supažindino su savo vikaru (arba, kaip čia 
vadina, asistentu), kun. Rljneika, jaunu, linksmo, ma
lonaus budo, kuris tinka kaip lenkai sako, “i do tari- 
ca, i do rožanca” (ir į tancių, ir į rąžančių). Apsimai
nę pirmais įspūdžiais, pradėjome kalbą apie tikslą mu
sų kelionės. Visupirmu teko mums išklausyti keletą 
pastabų, kad tie “svečiai iš Lietuvos” jau pertankiai 
pastaraisiais laikais ėmė lankytis Amerikoj, kad dabar 
esą labai sunkus laikai, daug žmonių be darbo, lietu
vių bankai (geriau sakant, lietuviškų žydelių) suban- 
krutiją ir t.t. Mudu gi ant to pastebėjova, kad mud
viem rupi ne vien amerikiečių doleriai, bet ir tautiško 
jų susipratimo pakėlimas ir tėvynės meilės sužadinimas. 
Aš-gi nuo savęs pastebėjau, kad man dar rupi lietuvių 
emigracijos h* jų būvio Amerikoj ištyrimas.

Kun. Varnagiris, senas Amerikos gyventojas, gerai 
pažįstąs lietuvių kolionijas, pagelbėjo mudviem nusta
tyti maršrutą ir suteikė keletą praktiškų patarimų.

Mes nutarėm pradėti savo maršrutą nuo Brockto- 
no, Mass., kur žada būti poryt Vyčių seimas ir kur lau
kiama yra pusėtino suvažiavimo.

(GALAS).

Nauji pavojai.
Tokiuo vardu “Šaltinyj” 

nekoks p. Bronius rašo apie 
naują Lietuvai pavojų, ku
ris esąs baisesnis už karą 
ir kitką. Štai kas rašoma: 
“Lenkų laikraščiuose pas
kutiniu laiku pasigirdo nau
jų pavojų jų tautai. “Ty- 
godnik Polski” tiesiog rau
doja, kad drauge su karo 
baisenybėmis plačių pla
čiausiai eina dvasinis žmo
nių nuopuolis.

Daugelis, netekę sunkiu 
darbu įgytų turtų, pasidarę 
didžiausi tinginiai, pamoję 
ranka į visa ką — ką čia, 
esą, bedirbus, besirūpinus, 
nes vistiek viską: žlugę. 
Pasitaiką net tok kurie 
kenčia badą, tečiau neiną 
darban, nors jis jiems butų 
siūlomas. Tie tinginiai pa
sidarę labai nešvarus ir to
dėl ištisos šeimynos sergan
čios užkrečiamomis ligomis.

Ilgainiui tinginiai virstą 
vagimis ir didžiausiais pa
leistuviais. Vienas lenkų 
daktaras, ištyręs vieną kai
mą, kuriame gyvena apie 
200 žmonių, radęs 17 mer
ginų, susirgusių piktligc 
(blogąja, liga).

■ Tų pasmerktųjų puti tar
pe viena buvusi 13 metų 
mergaitė.

Šeimynoms kenčiant ba
dą, daugelis merginų vaikš
čiojančios gatvėmis ir ke
liais, pasipuošusios vogtais 
drabužiais ir viliojančios 
prie savęs nedorėlius. “Jai
gu bus taip toliau, tai mu
sų kraštas (Lenkija), —

Ši moteris yra Amerikos su-
fragiečių lyderė.

šaukia lenkų laikraštis, — 
pasidarys tinginių ir pūvan
čių paleistuvių gaujų kraš
tas.”

Taip dejuoja “Tygodnik 
Polski” ir keli lenkų laik
raščiai, kuriems rupi savo 
tėvynės likimas.

Na, o kasžin kaip gi yra 
Lietuvoje? Deja, ir mums 
tinka ta pati rauda. Ly
giai tokių liūdnų, tiesiog 
baisių, žinių gauname iš ne
laimingųjų Suvalkų ir Kau
no gubernijų; ateina tokių 
žinių taipgi ir iš Vilniaus 
gub. panemunių, kur žmo
nės daugiau atjaučia karą.

Vienas “Rygos Garso” 
korespondentas rašo, kad 
jų kampelyje nedorėliams 
nusivedus kažkur kuopelę 
merginų, “vienos grįžo nu
liūdusios, o kitos linksmos.”

Viena moteriškė iš Vilu, 
gub. Alytaus pasakojo man 
apie nepaprastą merginų 
tvirkinimą ir ištvirkimą. 
Nedorėliai net stoguose sky
les plėšia ieškodami aukų.

Garlevoje, anot vieno mu
sų korespondento, merginos 
nuolatos keliančios bjau
riausias gužynes, kur jų vai
nikai mindomi purvuosna.

Punsko apylinkėj ir ki
tuose kraštuose atsiradę net 
tokių merginų, kurios su ne
pažįstamais jaunikiais kaž
kur išsidanginusios.

Seinuose atsirado visa 
kuopa paleistuvių, kurios 
prieš tai nei panašios nebu
vo į tai.

■ Degant Leipalingiui, dau
geliui rūpėję, kad tik ką pa
vogus. Tinginystė ir pa
leistuvystė tiesiog nepap
rastai apėmė daugelį žmo
nių.

Suėmus viską krūvon, iš- 
tiesų, galime įžiūrėti naujų 
baisiausių pavojų musų tė
vynei. Dori musų žmonės, 
pavyzdingiausios . mergaitės 
krypsta į šuntakius, vedan
čius musų šventąją Lietu
vą baisiausion prapultin.

Žmonės, apsižiūrėkite ir 
pagalvokite 1 Klaidingai ma
note, kad jau reikia į vis
ką pamoti ranka, nes nelai
mių laikai viską jums atė
mę. Žinokite, kad vėl rei
kės gyventi. Atėjus švie
sesniems laikams, bedirbda
mi vėl susilauksime turtų, 
tiktai nerustinkime Dievo 
savo nedorybėmis, podraug

nenusiminkime ir nežudy- 
kime patįs savęs!

Jaigu del skaudžių aplin
kybių mums priverstinai 
net tektų apleisti savo my
limoji tėvynė, tai bukime 
stipriausiai pasiryžę po ka
ro vėl j on grįšti, kur po di
džiausių vargų gal Dievas 
lieps gerajai saulutei skais
čiau žibėti, negu ji žibėju
si mums prieš karą.

Patekus gi svetiman kraš
tai!, rūpinkimės laikytis di
desnėmis kuopomis, glaus
kimės arčiau savo dvasinių 
vadovų, vienas kitam patar
kime, vienas kitam padėki
me, vienas kitą paguoskime.

Kuouoliausiai taipgi rū
pinkimės išlikti skaisčio* 
dvasios ir stipraus kūno 
žmonėmis, saugokimės, kad 
iieužsikrėstumėme ligšiol 
mums daugiau tik pasako
se žinomomis ligomis.

Rūpinkimės visiškai išlai
kyti musų tautos savitumą, 
pasakysiu net, kraujo gry
numą, gražų būdą ir papro
čius!”

POPEŽIUS REIKALAU
JA TAIKOS.

Roma, rūgpj.,19. — Po
pežius per savo įgaliotinį 
pasiuntęs Austrijos impe
ratoriui patarimą taikiųties 
'su kariaujančiomis valsty
bėmis ir tuo budu sustabdy
ti kraujo praliejimą. Be to, 
šiandie popežius imperato
riui Pranui Juozui pasiun
tęs pasveikinimą apvaikš
čiojant jam 85 metų gimi
mo sukaktuves.

■ LIETUVIS GRABORIŪS '
Geriausias gra-f 

borius ant Bri-1 
dgeporto. 'Atlie- g 
ka darbą geriau-j 
šiai. _
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia £ 
geriausius likto- B 
rius ir 12 va-’ 
nų paimu.
Tel. Drover 41391

J A. MASALSKIS ■
d3305 Auburn Ave., Chicago**

sučedyk pinigus!
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš suččdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
E Šiaur-vakarinė dalie.

1*344 VV Cnjcago a ve
• 1373 Milwaukee avė
• 1045 M i hvaukee a r o 

h 2054 M 1 waukee avė 
I 2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2L30 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark sf

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Daisied st 
4729 S Ashland are

Daugumui Chicagos lietuvių 
yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams REISSMTS GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas į
ARBA

NATIONAL GROVE |
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- į 

kariais važiuojant Desplaines Ave.
Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. i

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose j

PRIIMI? visokias pfffi’aš IJS' p* iii vilnas taip ir krnnTnahrĘ 
Tarpininkauju teismuose kngeriausiai ir teisingiausiai. Rei
kale proves kreipkitCs pas

K. J, Fillipavičių
—*— Offisas

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaiiO e po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedelio, seredos ir pOtnyęios vakarais. Telefonas Yards 6870

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1015 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnariu reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Nereikia nei trynimo, nei plovimo, 
nei prakaitavimo, nei aprišimo. Tik 
vieną stalavą šaukštą dienoje.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUS? 
KAINOS.

Mes nesame bankierlai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jųe 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma 
žai vartoti, nuo $1 Ir augščiau. Vai 
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara vakari jj iki 9
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va 
kare.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio j
Š Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieroa. i

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS,
I CARR BROS. WRECKING CO. t
Į 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. |

-------——Ę
!H-h ART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

-SAULE”
YRA TAJ VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
į ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnka.s Ir petnycia.

I
-<—— • PRENUMERATA KAŠTUOJĄ: -------- —į

AMERIKOJ f 2s(pusei matų $1.23
TRTTROPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-J Hu J L joj §ĮęOtjjoj § Prusnose 15 m.

K&Syk taojaes, o gatm vkeuą siumerį dykr.i

W. D. Boczkauskas & Go.
1121422 W. South ML, • Muhanoy City, Pa.

įln

i|~Apskelbimai "KATALIKE” aineša gera pelną. |
IH _ _____ _ _______________ _____ _ .
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AIM. “KATALIKAS,” rugpj- 19, 1915.

V

Chicagos Žinios-
PASKUTINĖ AUKA.

Vakar lavonbutyj pažin
ta paskutinė Eastlando au
ka. Esanti mergina Anna 
Straka, kuri ilgas laikas iš
gulėjusi nepažinta. Jos la
vonas gulėjo Shelclono la
vonbutyj ir buvo pažymė
tas numeriu 571. Su tuo 
taigi viskas dabar ir pabai
gta. Upėj daugiau lavonu 
neatrasta.

Nelaimingasis laivas Eas
tland iš upės nuvilktas i 
sausuosius dokus ties Goose 
Island. Ten jis pagaliau 
bus pilnai apžiūrėtas ir bus 
nuspręsta apie tolimesni jo 
likimą.

GRAŽUS PAPROTYS.
Rugpjūčio 18 d., 13 “Vy

čių’ kuopa, nuo Town of 
Lake, turėjo paprastą sa
vaitini susirinkimą.. . Susi
rinkimas išėjo skaitlingas ir 
gyvas, mat, pribuvo gražiu 
svečių, vyčių iš Roselando, 
III. Svečiai apsilankė iš 
mandagumo, nes ir musų 
kuopos nariai nesenai buvo 
apsilankę i jų susirinkimą.

Toks kuopų susiartinimas 
labai naudingas. Vienos 
kuopos nariai apsilankę i 
kitos kuopos susirinkimus 
gali pastebėti ši-tą naujo ir 
naudingo. Žodžiu sakant, 
viena kuopa iš kitos gali 
daug ko naudingo perimti.

Lai tad toks paprotys gy
vuoja. M.

ninku gerai sustiprėjo. Na
rių turi 170; turto 1,225 do
lerius. Draugija buvo ir y- 
ra duosni tautiškiems rei
kalams: sušelpė Tautos Na
mų idea ir į Tautos Fondą 
['aukojo 25 dolerius.

“Kataliko” skaitytojas.

Pirmu kartu per dešimtį 
metų vakarykščią naktį de- 
tektivų biuro kalėjimas bu
vo tuščias. Nei vieno inta- 
riamo asmens nebuvo. Tuo- 
mi policija todėl daug gi
riasi.

ANTRAS PiKNINKAS,
Parengtas Pirmos Liet. Tauiškos Dr- 
stės, atsibus nedėlioj, rugpjūčio (Au
gust) 22 d., 1915 m., Antano Zopelio 
darže, Summit, Ill. Daržas bus at
daras nuo 9 vai. ryte.

Daržas labai puikus, irengas su 
visokiais žaidimais, oras tyras. Už
prašome visus ehieagieeius,' kurie ga
li atvažiuoti karais Archer Limit, 
paskui Joliet arba Willow Springs iki 
Summit, Ill prie pat daržo. Užkvie- 
čiame visus lietuvius ir lietuvaites 
asilankyti. KOMITETAS.

PIGIAI.
Parsiduoda galiūnas lietuvių apgy

vento,] vietoj. Savininkas užsiima kon- 
traktoryste, todėl nori parduoti. Kreip
kitės adresu:

Jurgis Andzulis, , 
1327 S. 49th Court, Cicero, III.

Parsiduoda galiūnas su svetaine ir 
“boardinghouse,” kertė Blue Island 
avė. ir Lincoln. Parsiduoda pigiai. 
Atsišaukite šiuo adresu:
2350 Blue Island avė., Chicago, Ill.

Policija suėmė nekokį P. 
Krakovskį, kuris persistaty- 
davo daktaru ir kurio na
muose atrasta 15 metų mer
gaitė Beatrice Byron. Jis 
intariamas, jogei atlikinėjęs 
nelegales operacijas ir be 
“laisnių” gydytojavęs.

Parsiduoda bučernė ir grosernė lie
tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Prekyba išdirbta ir puikiai užsimo
kanti. Parsiduoda tik dėlto, kad sa
vininkas silpnos sveikatos. Jaigu kas 
norėtų, parduočiau su namais (proper- 
te).

S. Wisniewski, savininkas, 
149-ta gatvė ir Homer-Lee avė.,

E. Chicago, Ind.

Daugumui žinomas Chas. Masalskis 
suteikia orkestrą visoj apylinkėj. Gro
ja visokiuose susirinkimuose, veselijo- 
se ir t.t., važiuoja į kitus miestus ant 
pareikalavimų.

Chas. Masalskis,
105 Knolvton str., Rockford, Ill. 

Old Phone 1171.

Patogumas Dabartinio Biznio
“Kada Jus pašauksite mus per telefoną, mes Jūsų 
pasikalbėjimui su mumis duosim kogeriausią prie
žiūrą" — Ištrauka iš apskelbimo lapelių vienos iš 
didžiųjų Chicagos verlelgystes firmų.

Čia tuoj aus parodo patogumą šiadieninio 
biznio — parodo aiškiai susivienijimą tele
fono su bizniu.

Kada Jus telefonuojat, galite visada pasi
tikėti jog gausite atsakantį prielankumą ir 
patarnavimą. Beto yra lengvas, greitas ir 
ekonomiškas būdas.

Bell vietinės arba Long Distance linijos su
teikia Jums progą telefonuoti visur ir kada 
tik norite.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

DIRBTUVĘ PIKIE- 
TUOJA.

L Jl££zogo pirštinių jlįi’btĮu 
vėj, 12 ir Throop gat., strai- 
kuoja 300 darbininkių. Jos 
sustraikavo užvakar del 
menkų algų. Straikininkės 
nusprendė kovoti kiek bus 
galima už sau prideramas 
teises, ir tuo tikslu pikie- 
tuoja dirbtuvę, idant anon 
neįsigautų negeistinos 
straiklaužės. Darbininkės 
visos susiorganizavusios.

SUSIVIENIJIMO BR. L. 
DR JOS SUSIRINKIMAS.

Sekmadieny j e, rugpj učio 
15 d., Susivienijimo Brolių 
Lietuvių draugija laikė mė
nesini susirinkimą. Ap
svarsčius smulkins reikalus, 
prieita prie klausimo, ar 
prisidėti prie Viešojo Knin- 
gyno, kurs randasi ties Uni
on gatve, prie 18-tosios. Po 
ilgų svarstymų išrinkta ko
mitetas iš trijų žmonių, ku
ris įgaliota ištirti, kokios 
kningos tame kningyne tel
pa, o jaigu butų galima te
nai įsukti lietuviškų, o 
taippat ir rusiškų, tai dr- 
ja sutiks paremti pinigiš- 
kai.

Toliau draugija nutarė 
skaityti pilnu nariu moks
leivį R. S. be nario mokes- 
ties. Draugystė yra pergy
venus daug skurdžių laikų, 
bet prie dabartinių virši-

Vakar policija areštavo 
15 merginų straikininkių, 
kurios pikietavo aplink 
Herzogo pirštinių dirbtuvę, 
51'0 Throop gat. Šiandie 
jos bus pašauktos teisman. 
Tildomu, kad policija nelei
džia nei moterims sau tei
sių ieškoti.

3.620.002 KAREIVIŲ-VO- 
. KIEČIŲ NUOSTOLIAI.

Petrogradas, rugpj. 19.— 
Jei bus aprobuojama vokie
čių oficialiai paduota 1,616,- 
761 skaitlinė ir prie to bus 
pridėta 26 lapai bavarų, 174 
saksonų, 228 wuertembergu 
ir 40 lapų jūreivių, tai vo
kiečių abelni nuostoliai bus 
užmuštų, sužeistų ir papuo
lusių nelaisvėn 3,500,000 ka
reivių. Pastaraisiais laikais 
be to vokiečiai praradę dar 
120,000 žmonių. Tai labai 
žymi skaitlinė ir ji šį-tą rei
škia šiam baisiam intempi- 
me.

LIETUVIŠKAS ŠIAUČIUS.
18-tos gatvės ir apylinkės gyvento

jai, jaigu nenorite kiekvieną nedėlią 
eiti pas šiaučių, ir jaigu nenorite daž
nai girdėti vaikų nusiskundimą, kad 
čeverykai suplyšę, koja išlenda, tai 
kreipkitės prie atsakančio ševerykų 
daktaro:

JONAS MIKšIS.
Lietuviškas šiaučius,

637 W. 18th str, tarp Ruble str. ir 
String str., Chicago, Ill.

I Abelnas Pardavimas Visiems : 
' Suččdysit pinigus perkant iš Olselio j

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
IB 3BE □EJI

■ Atydai Draugysčių ■
■ Pranešame gerb. draugijoms, I 
| kad draugysčių parėdų dirbtu- |

vę perkėlėme į kitą vietą, tai- į
■ gi norėdamos užsakyti karūnas, I 
| vėliavas, kokardas, šarpas, mar- |

Saikų parėdus, kepures, guzikė- I
B liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti J 
| šiuo adresu: ■
I T. ANDRUSEVICZ & CO. fi 
i 1908 W.Division si., arli Robey Chicago ■
ŪTli:H!IIIIIHllllllHIIIII!aillllllHllllliHH:!INail!ll0'!|IIIHillllOlllllBIIIIIIHllW

Mes apmokėsime Jums už gatvekarius, jeigu pir- 
ksite gerymų vertes $1 00 ar daugiau. Iškirpk 
šitą apgarsinimą ir atsinešk pas H. B. Silverman, 
3322 S. Halsted Street.

Mes siunčiame tavorą į kitus miestus, ir visi^orderiai 
iš kitų miestų turi būti apmokami, prisiunčiant pi
nigus su orderiu, Mes nesiunčiam tavorą C.O.D.

Čystas Vynas ir Likieriai ■

Štai keletas musų abelnų kainų:

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras; rytoj 
nepastovus, gali būti lie
taus; maža atmaina tempe
ratūroje.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 66 1., žemiausia 
— 59 laipsniai.

IEŠKO L. FRANKO 
UŽMUŠĖJŲ.

Atlanta, Ga.. rugpj. 19.— 
Georgia gubernatorius Har
ris nusprendė Leo Franko 
linčiuotojus ligi vienam su
sekti ir nubausti. Už jų 
nurodymą arba susekimą 
paskirta dovanos iš valsti
jos išdo po $500 už kiekvie
ną. Ne tiek svarbu juos su
sekti ir nubausti už Leo 
Frank *o nulinčiavimą, kiek 
už įsibriovimą kaipo pik
čiausioms galvažudžiams į 
kalėjimą. Pamažu-pamažu, 
o pėdsakiai veikiai bus su
sekti.

— Paryžius, rugpj. 18.— 
Šveicarijos valdžia, kaip 
laikraštis La Liberte rašo, 
ėmė saugoti savo rubežius, 
kad žmonės, ateinantieji iš 
Austrijos, neįneštų choleros 
su savimi.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANAHEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų,; moterų ir vaikų .
3249 S. Morgan St, Chicago, Ill.

................................................................ ■■■■■■I

■ Dr. T. M. Mafurzynska y 
a KABINETAS DENTISTIKOS JI *-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e
_ Atlieka visokį dalba dentisterijos s y- ■ 
"■ riun ineinanti. Darbas gvarant. _g Taipgi tvirtas.

| 1151 MILWAUKEE AVE. Haddon av. g 
'i'an ■ :t't*. . . . . . ®

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasisekimą. Km 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Nedaliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis Ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Dirbėjai geriausiu Turkiszku r 
ir EgiptiszkCigaretu sviet” L

Riky tojaj

Turkish Trophies 
ig areli} penkiolika metų at

gal — yra rūkytojai
Turkish Trophies

Cigaretiį šiandieni

S Telephone Yards 6685 |

| Lietuviška Drapanų Krautuvė į 
' Užlaikau didžiausiame pasirin- į 
f kime vyriškų apredalų, skrybėlių, I 
| čeverykų, batų del moterų, vyrų ir J Į vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
| kotų. |
I JONAS BUDRIKAS, savininkai | 
! 3252-54 S. Morgan St Į 

g CHICAGO, ILL. į

Visi tavgpai parduodami čia, yra patvirtinti per Suv. Valstijų Sveikų Vai- ® 
gili (statumu.

Degtine galionais §/l QA 
nuo $1.50 gal. iki.. "F

Rusiška degtinė —Vodka 
butelis 65c, 2 buteliai už
$1.25, baksas iš Ciil 50
20 butelių...........Čysta Kalifornijos Brandy 

galonas nuo $2.00
Ruska Nalifka, bu- AEa 
telis už.....................“vuMusų abelnos kainos ant 

buteliavų gerymų
Old Taylor degtinė (bottled 
in Bond) butelis 90c gi 
2but. už... .........

Standard Rock & Rye (nuo 
kosulio ir šalčio), Efln 
butelis už.................vvu

American Pride degtinė 
(bottled in Bond) “IKp 
butelis už.................1 vb

Orinčių Vynas, Pyčių Vy
nas ir Afrikos Vynas Či 
butelis 35c, 3 but. už... ■

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti. *

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visu kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas "dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

P ARS AMD O Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankcje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. _ Todėl, turinti koidus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuc 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

’ H. B. SILVERMAN I
Į 3322 So. Halsted Street, CHICAGO, ILL. ?= s

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINOS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

==■ r- ----- ------------- -ir--". . = ji

Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DRA UGAS”
“Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, | 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.00, pusei "metų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui. 
Adresuokit:

Draugas publishing co.
1800 W. 46th St., CUcsgit, It'. |
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Rugpjūčio Mėnesį Tiktai!
Šis patogus gvarantuotas

• PIANAS

$195.22
$250 vertes

PRANEŠIMAS.
Vien tik parankumui Chicagos lietuvių gyventojų, Ilallet and Da

vis Piano Co. Praneša Chicagos ir apylinkės lietuvių gyventojams, 
jogei atidarė naują pianų krautuvę, po numeriu 3249 Šo. Morgan 
str. Toliaus mes, pasinaudodami šia proga, dėkavojame visiems lietu
viams pirkliams už jų prielankumą mums ir, tolesniai, perstačius 
musų pianus, mes pasiūlome del rugpjūčio mėnesio tiktai puikų, 
augštos klesos pianą, Ičšuojanti mažiausia $250, speciališka kaina 
$195.00.

Mokesnio sąlygos gali būti sutaisytos pirkėjų parankumui.
Atsilankykite tuojaus ir daleiskite parodyti jums, kaip pirkti nuo 

vieno iš didžiausių pasaulyj pianų dirbtuvių ir sutaupyti pinigų. 
Mes šiame biznyje esame jau virš 75 metų ir musų gvarantavimas 
yra tvirčiausias.

HALLET & DAVIS PIANO CO.
BRANCH STORE

3249 SO. MORGAN ST. J. ZABIELSKIS, Pard.
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DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Ha^san Cigaretę kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų
Cigaretu kuponų. Dovanų Stotyje arba

THE AMERICAN TOBACCO CO.
t Premium Dept. 490 Broome St., New Y-rk, N. Y. 

(Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodilo, 1915.)
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